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Firma Ecol Sp. z o.o z Rybnika została wyróżniona statuetką 
Serce za serce Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. 
Jak wygląda Wasza współpraca z Fundacją?
– Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w pomoc Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu 
(FRK). Jesteśmy przeświadczeni o tym, że tak wielkie inicjaty-
wy, jak projekty realizowane przez FRK są warte wspierania. 
Pomoc innym może stać się motorem zmian na lepsze. Jak 
przytoczono w laudacji podczas wręczania statuetki, o naszej 
firmie mówi się, że jest lekarzem układów olejowych maszyn. 
Opieramy nasze działania na filozofii utrzymania zdrowia 
zapożyczonej z wieloletniej współpracy z Fundacją. Zajmu-
jemy się serwisem utrzymania ru-
chu urządzeń – naszym celem jest 
by jak najdłużej funkcjonowały 
one w odpowiedni sposób.

Proszę rozwinąć kwestię tej filo-
zofii utrzymania zdrowia.
– Nasze działania w przemyśle są zo-
rientowane na zapewnieniu takich 
zabiegów i czynności konserwacyj-
no-remontowych w urządzeniach, 
aby pracowały one niezawodnie 
i efektywnie w oczekiwanym przez 
właściciela czasie.

Jesteśmy krajowym liderem w za-
kresie techniki smarowniczej oraz 
specjalistycznych technik czyszcze-
nia przemysłowego (technik czyszczenia hydrodynamicznego 
wodą pod wysokim ciśnieniem; czyszczenia chemicznego, 
próżniowego, a nawet wybuchowego), obejmujących realizację 
usług remontowo – konserwacyjnych i smarowniczych oraz 
dystrybucję paliw, olejów i smarów dla przemysłu wspoma-
ganą inżynierią smarowania wraz z serwisem badawczo dia-
gnostycznym olejów we własnym akredytowanym przez PCA 
laboratorium chemicznym.

Na początku działalności zajmowaliśmy się realizacją 
usług remontowo-konserwacyjnych i smarowniczych dla 
Elektrowni „Rybnik” oraz dystrybucją paliw, olejów i sma-
rów dla energetyki. Rozwinęliśmy obie gałęzie działalności 
firmy. Równolegle z działalnością dystrybucyjną poszerzali-

śmy ofertę w zakresie specjalistycznych usług dla energetyki 
i przemysłu. Dynamiczny rozwój w tej sferze zawdzięczamy 
zwłaszcza usługom czyszczenia hydrodynamicznego i płu-
kania układów olejowych turbozespołów oraz czyszczeniu 
hydrodynamicznemu obrotowych podgrzewaczy powietrza 
i spalin w kotłach energetycznych. Od kilku lat dynamicznie 
rozwijamy serwis smarowania parków maszynowych przed-
siębiorstw produkcyjnych w systemie outsourcingu, inżynie-
rię smarowania i diagnostykę olejową oraz prace remontowe 
z użyciem przemysłowych technik alpinistycznych.

Co do przeniesienia filozofii utrzymania zdrowia na grunt 
przemysłu wyjaśniam, że olejowe instalacje smarowni-

cze maszyn można porównać 
do układów krwionośnych ludzi. 
Oleje smarując maszyny starzeją 
się zmieniając swoje własności 
i zanieczyszczają się produktami 
starzenia oraz różnorakimi za-
nieczyszczeniami zewnętrznymi, 
które szkodzą maszynom, ale 
niosą także informację o kondycji 
maszyn. Porównywalne zjawiska 
występują w układach krwiono-
śnych i w narządach ludzi. Metody 
diagnostyczne i profilaktyka prze-
dłużania życia ludzi i maszyn nie 
są bardzo odległe od siebie.

Można by rzec, że „olej mówi” – 
a my potrafimy go wysłuchać.

Nasza działalność jako firmy inżynierskiej – poza wymia-
rem biznesowym – ma w sobie bardzo dużą dozę pasji i mimo 
że maszyny czy instalacje są częścią świata nieożywionego, 
to wierzymy w to, że poprawnie o nie dbając, sprawiamy, 
że „żyją” one dłużej.

Ecol Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku – wtedy była małym za-
kładem, który zatrudniał 16 osób – dzisiaj widzimy już duże 
przedsiębiorstwo, które jest liderem w swojej branży. Jak  
firma zmieniła się przez te lata?
– Tak, w perspektywie lat widać znaczny rozwój firmy. Obecnie 
Ecol zatrudnia 220 osób, a wartość majątku przedsiębiorstwa 
przekracza wiele milionów złotych. Udało nam się wykazać, 
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Rozmowa z Wojciechem Majką, 
prezesem Zarządu Ecol Sp. z o.o. w Rybniku

Lekarze układów olejowych że polska myśl techniczna i polskie produkty mogą skutecznie 
konkurować z produktami i firmami światowymi zarówno 
w kraju, jak i na rynkach europejskich.

Staramy się realizować strategię bycia liderem w obszarach, 
które uznajemy za celowe biznesowo. Podejmujemy zatem 
coraz to nowsze wyzwania. Jednocześnie zapewniamy wielo-
letnią gwarancję jakości naszych towarów i usług. Propaguje-
my politykę dbałości o ochronę środowiska i angażujemy się 
w regionalne inicjatywy. Chcemy być postrzegani jako przyja-
zne i nowoczesne przedsiębiorstwo 
– przez lata działalności zyskaliśmy 
niezbędne doświadczenie i jesteśmy 
świadomi własnej wartości. Wiemy, 
że nic nie jest dla nas zbyt wielkim 
wyzwaniem. Używamy najnowo-
cześniejszych technologii, aby po-
szerzyć i polepszyć naszą ofertę. 
Ciągłe unowocześnianie naszych 
produktów i technologii jest moż-
liwe dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technik badawczych, projek-
towaniu i poszukiwaniu nowych 
rozwiązań. Współpracujemy z wie-
loma ośrodkami badawczymi i na-
ukowymi w kraju i zagranicą oraz 
sami prowadzimy szeroki program 
badawczo-rozwojowy nakierowany 
na poszerzanie i polepszanie oferty.

Program rozwojowy przedsię-
biorstwa jest ściśle ukierunkowany 
na potrzeby naszych klientów w celu zaoferowania im rozwią-
zań mających potencjał do usprawnienia ich własnej działalno-
ści produkcyjnej. W Ecolu łączymy innowacje, aby dostarczać 
rozwiązań dla ciągle zmieniającego się świata.

Ponad 43-letnie doświadczenie olejowo-smarownicze mo-
jego ojca Kazimierza Majki, założyciela Ecolu, w tym blisko 
24-letnie doświadczenie naszej spółki w branży, dobrze wy-
kształcona kadra pracownicza wspierana no-
woczesnym zapleczem technicznym oraz cią-
głe podnoszenie standardu oferowanych usług 
i produktów, czyni z Ecolu przedsiębiorstwo 
godne zaufania.

Bardzo cenię sobie nasz zespół pracowni-
ków, którzy razem tworzą unikalną wartość 
naszego przedsiębiorstwa. Cieszę się bardzo 
z tego, że mam przyjemność i zaszczyt tworzyć 
zarząd spółki z Tatą, który to – poza rozpoczę-
ciem działalności Ecolu – ponad 20 lat temu 
rozpoczął również współpracę z Fundacją 
Rozwoju Kardiochirurgii i zawsze aktywnie wspierał to przed-
sięwzięcie. Od czasu przejęcia sterów firmy 8 lat temu staram 
się kontynuować tę inicjatywę i w miarę możliwości pomagać 

nie tylko FRK, ale również innym potrzebującym osobom czy 
instytucjom. Cieszę się że to właśnie Tata – Kazimierz Majka – 
odebrał to wspaniałe wyróżnienie na gali „Serce za serce”.

Ecol Sp. z o.o. jest znanym w Polsce graczem w sektorze 
usług utrzymania ruchu maszyn i urządzeń przemysłowych.  
Jakie są Wasze plany na przyszłość?
– Doświadczenie pokazuje, że zawsze powinny być ambitne! 
I takie też są – w sferze produktowej zamierzamy koncentro-

wać się na coraz bardziej komplek-
sowej usłudze obsługi procesów 
utrzymania ruchu zakładów prze-
mysłowych, nie tylko z przemysłu 
ciężkiego, ale też w branży produk-
cji lekkiej jak zakłady przemysłu 
samochodowego, elektroniczne-
go, przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych czy przemysłu spożywczego.

Duży i stale rosnący udział 
w naszej działalności stanowią 
coraz powszechniejsze w Polsce 
elektrownie wiatrowe dla których 
posiadamy szereg usług serwiso-
wych. Intensywnie rozwijamy seg-
ment usług diagnostyki olejowej 
oraz systemów IT wspomagania 
zarządzania utrzymaniem ruchu. 
Działając poprzez siedem centrów 
serwisowych (oddziałów) w róż-
nych regionach Polski staramy się 

być blisko klienta i nastawiliśmy się na konieczność szybkiego 
reagowania na jego potrzeby.

Niezmiernie intensywnie pracujemy również nad rozwojem 
terytorialnym rynku poza granicami naszego kraju. Powołali-
śmy do życia spółkę Ecol Industrial s.r.o. w Czechach z sie– 
dzibą we Vlasimiu k.Pragi, której poza celami rozwoju ryn-
ku czeskiego, celem jest rozwój działalności Ecol w Euro-

pie i na świecie. Mamy podstawy ku temu, 
aby sądzić, że dysponujemy szeregiem usług 
i technologii, które mają znaczący potencjał 
za granicą. Już dzisiaj sprzedaż na rynki za-
graniczne w  segmencie niektórych naszych 
usług stanowi kilkadziesiąt procent obrotów. 
Praca z klientem zagranicznym nauczyła nas 
ogromnej elastyczności w działaniu oraz sku-
pianiu się na dostarczaniu usług o wartości 
dodanej motywującej klientów do korzystania 
z naszych usług. Stałym elementem naszego 
rozwoju jest również pozyskiwanie środków 

z funduszy europejskich na rozwój działalności.
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Na zdj. wiceprezes Zarządu ECOL Kazimierz Majka – obok: 
prof. Andrzej Karbownik (Rada FRK) i dr Jan Sarna (FRK)

Na zdj. od lewej: Kazimierz Majka – wiceprezes Zarządu 
i Wojciech Majka – prezes Zarządu ECOL Sp. z o.o.






